
 

Agenda 
 
8 de Junho  
Casamento do nosso filho Bob e do 
seu grande amor, Digna 
5-7 de Julho  
o TassJazz Festival em Odemira 
20-22 de Julho  
o Faceco em São Teotónio 
19-22 de Julho  
os Grandes Veleiros (Tall Ships) em 
Lisboa 
19 de Set.  
o Mark e a Anne terão um bebé. 
Tornar-me-ei avó 
4-11 de Out.  
semana da pintura do Monte do 
Casarão 
28 Nov.  
Mariza em Amsterdão, no 'Teatro 
Real Carré' 
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ensolarado 25˚ 

CONTEÚDO 
 
1.  A Rota Vicentina 

2. Odemira 

3. Grandes veleiros em Lisboa 

4. Crise 

 

de tecer, as materiais que utiliza e os workshops 
que organiza. Desde há uns três anos que ela tece 
guarda-sóis. Cada um uma peça de arte! Quando 
puder, entre na loja dela, que ela fala 
fluentemente português.  
 

3. GRANDES VELEIROS EM LISBOA 
 
Se é mais dado ao vento e à água, então terá de ir 
para Lisboa. De 19 até 22 de Julho os cais estarão 
cheios de grandes veleiros (tall ships): os podero-
sos veleiros que antes navegavam os oceanos. O 
nascimento dos barcos a vapor e as avarias insus-
ceptíveis de reparação que os veleiros sofreram 
durante as duas guerras mundiais significaram o 
fim dos veleiros de transporte. Um ou outro ainda 
era utilizado como embarcação para fins de edu-
cação, mas a esmagadora maioria das escunas, 
das barcas, dos bergantins e brigues deixou de 
sair das docas. Isto até ao momento em que, em 
1954, o embaixador português Pedro Theotónio 
Pereira e o jurista inglês Bernard Morgan juntaram 
esforços para dar nova vida ao seu passatempo 
favorito e à glória 
perdida. Assim 
nascerem as 
corridas dos 
grandes veleiros. 
Em 1956 teve 
lugar a primeira 
corrida, de Torbay, 
no sul da Ingla-
terra, para Lisboa 
–  com 12 participantes. Desde então a corrida 
cresceu, até se tornar no que agora é: um evento 
de ordem mundial, que este ano reúne cerca de 
100 embarcações. A corrida vai de Saint Malo, em 
França, passa por Lisboa e segue rumo Cadiz, no 
sul de Espanha. De Cadiz regressa e veleja em 
direcção à Coruña, no norte da Espanha. O destino 
final é Dublin.  
 

4. CRISE 
 
A Pauline Blom é correspondente no estrangeiro 
do GPD (Serviços Associados de Imprensa – que 
fornecem notícias aos vários boletins regionais 
holandeses) em Espanha. Vive em Cadiz e escreve 
com grande regularidade sobre a miséria económica 
de lá. Mas como se sente a crise logo do outro 
lado da fronteira, no país vizinho, Portugal –  
principalmente no Alentejo? 
Com Wynand e Bas como 
tradutores, ela teve 
conversas com o José 
Manuel Guerreiro, 
presidente da Junta de 
Freguesia de São Teotónio, 
com Garcia Francisco, 
presidente da associação de 
caça de São Teotónio, e com 
Graça, proprietária de Café 
Graça, e as suas filhas, em 
Casa Nova da Cruz. 
Escreveu uma peça realista, 
que irradia um tom sombrio. 
Felizmente, os raciocínios do 
que no passado era uma bastião do comunismo 
ainda andam por aqui: 'Ajudar-se um ao  
outro, ser solidário, é o que conta.'     

1. A ROTA VICENTINA 
 
Desde aproximadamente meados de Maio 
Portugal recebeu 340 quilómetros de caminhos 
para caminhar ou 'trekking'. A chamada Rota 
Vicentina vai desde Santiago de Cacém até ao 

Cabo de São Vincente e é, por assim dizer, a 
ultima parte do GR11/E9. A rota inclui dois 
itinerários: um é o itinerário histórico, que 
segue um pouco mais pelo interior, onde passa 
por várias aldeias. Utiliza passeios e estradas já 
existentes. O outro itinerário é o dos pescadores. 
Trata-se de algo totalmente novo e que corre 
mesma junta da Costa Vicentina. Toda a rota é 
uma revelação, um puro encontro com o 
Alentejo. A sinalização é excelente. Onde foi 
preciso, fizeram uma ponte – ou então, numa 
ou noutra ribeira, puseram pedras para se 
passar a seco. Nunca há que duvidar sobre a 
direção a seguir. Tudo reflecte amor e estima 
pela terra. Do Monte do Casarão pode apanhar 
várias etapas. Levamo-lo para onde quiser 
começar e vamos buscá-lo onde acabará. Desde 
que não se ‘estique’ demasiado. 
 

2. ODEMIRA 
 
Um bom destino para um dos seus passeios da 
Rota Vicentina é a vilazinha de Odemira, 
fundada em 1256, capital do concelho com o 
mesmo nome. Como centro administrativo do 
concelho a Odemira, tem todas as comodidades 
possíveis: um hospital (ou, como agora se 
chama, uma Unidade de Cuidados 
Continuados), piscina, biblioteca (dantes era 
um castelo), cinema que é ao mesmo tempo o 
teatro, bombeiros, escola secundária e escola 
profissional, estação de autocarros. Não faltam 
sequer um tribunal e uma prisão. O que 
Odemira também tem – e o que para si, como 
turista, tem muito mais interesse – é a fabrica 
de chocolates da Beatriz, onde se faz chocolate 
manualmente, em todos os tamanhos e com 
todos os sabores (o nosso favorito leva pimento 
e piripiri!). Além 
disso, pode 
encontrar 
também duas 
fábricas de 
queijo de cabra 
(com venda ao 
público), uns 
apetitosos 
restau-rantes, 
um moínho 
totalmente operacional (é sempre lá que nós 
compramos a nossa farinha) e uma galeria de 
arte do colectivo de artistas plásticos: Sopa dos 
Artistas. E, last but not least, ainda há o estúdio 
de tecido da holandesa Helene Loermans. A 
Helene pode-lhe contar tudo sobre as técnicas 

 

www.oseupropriomonte.com 
info@montedocasarao.com 

www.rotavicentina.com 
www.chocolatesdebeatriz.com 
helenaloermans.blogspot.pt 
www.tallshipslisboa.com 


